Από ηον ζυγγραθέα και ιδρυηή ηων ιζηορικών εκδόζεων «Γνώζε» κ. Μανώλε Μπουδάκε
λάβαμε ηο παρακάηω ζεμείωμα:

Θέαηρο Κυδωνία
«Το καηεζηραμμένο δωμάηιο»
Μασ ζχει ςυνθκίςει ο Μιχάλθσ Βιρβιδάκθσ, πολλά χρόνια τϊρα, ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ
που πάντα ζχουν κάτι ι καλφτερα ζχουν πολλά και ενδιαφζροντα να μασ πουν. Τισ μζρεσ
αυτζσ το κζατρο «Κυδωνία» παρουςιάηει μια πραγματικά ανατρεπτικι παράςταςθ, τόςο
για το περιεχόμενό τθσ όςο και για τθ ςκθνοκετικι πρωτοτυπία τθσ. «Το κατεςτραμμζνο
δωμάτιο» -που είναι το δικό μασ δωμάτιο, ο τόποσ και ο κόςμοσ μασ- του ςπουδαίου για το
ζργο και τισ, ςυγγραφικζσ, κεατρικζσ και ςκθνοκετικζσ του δθμιουργίεσ, ςκωτςζηου
MatthewLentonείναι μια καταγγελία, μια εφλθπτθ πλθν εκκωφαντικι κραυγι
διαμαρτυρίασ, ζνα κάλεςμα, τουλάχιςτον αφφπνιςθσ, ς’ όλουσ εμάσ τουσ απακείσ κεατζσ
και ςυνθκζςτατα ςυνδθμιουργοφσ των όςων ακραίων ςυμβαίνουν ςτισ μζρεσ μασ. Τα
φρικτά βαςανιςτιρια, οι αποτρόπαιοι αποκεφαλιςμοί, οι ορδζσ των κατατρεγμζνων του
κόςμου που πνίγονται ςτα νερά των καλαςςϊν που εμείσ απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια,
δεν μασ ξεςθκϊνουν πια αλλά αποτελοφν ζνα ακόμθ κζαμα. Κάποιεσ φορζσ και για
κάποιουσ από εμάσ, κλιβερά θδονιςτικό. Βλζπετε, εμείσ δεν είμαςτε ςαν αυτοφσ...
Φρίκθ!Στθ ςφγχρονθ παγκοςμιοποιθμζνθ γειτονιά μασ, τα κάκε λογισ μζςα ενθμζρωςθσ
και επικοινωνίασ, βομβαρδίηοντάσ μασ κακθμερινά, φζρνουν τόςο κοντά, εμάσ με τον
καναπζ, τθν τθλεόραςθ, το κινθτό και τον υπολογιςτι μασ, ςτα όςα τραγικά ςυμβαίνουν,
που ςχεδόν ζχουμε όλοι πειςτεί πωσ ο ρόλοσ μασ δεν μπορεί να είναι άλλοσ από αυτόν του
αμζτοχου, του βωβοφ παρατθρθτι. Η Συρία, το Ιράκ, θ Καμποφλ, το Καράκασ, θ Μπογκοτά,
θ Λιβφθ, θ Πιονγιάνγκ, αλλά και το Παρίςι, θ Νζα Υόρκθ, θ Βαρκελϊνθ, το Λονδίνο,
βρίςκονται ουςιαςτικά μζςα ςτο ςπίτι μασ και εμείσ αντί για ενεργοί πολίτεσ του κόςμου
ζχουμε εν τοισ πράγμαςι μετατραπεί ςε ιδιϊτεσ τθσ πακθτικισ αδράνειασ. Ευφυισ και
εξαιρετικά πρωτότυπθ θ ςκθνοκετικι ιδζα τθσ παράλλθλθσ ψθφιακισ προβολισ με τουσ
ηωντανοφσ επί ςκθνισ διαλόγουσ. Ο περιοριςμζνοσ χϊροσ δεν μου επιτρζπει δυςτυχϊσ να
αναφζρω όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ζξοχθσ παράςταςθσ του κεάτρου «Κυδωνία».
Αναφζρω μόνο τουσ τρεισ κφριουσ ερμθνευτζσ. Μιχάλθσ Βιρβιδάκθσ, Στελλίνα Ιωαννίδου,
Ντία Κοςκινά. Εξαιρετικζσ ερμθνευτικζσ παρουςίεσ. Συγχαρθτιρια και ςτουσ τρεισ. Ο
Βιρβιδάκθσ, ςκθνοκζτθσ και θκοποιόσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ, με μια τζτοια, άρτια
δουλεμζνθ ερμθνευτικι ομάδα, κάνουν για μια ακόμθ φορά καλό κζατρο και τουσ
ευχαριςτοφμε γι’ αυτό.
Μανώλης Γ. Μπουζάκης

